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Casenr. 2015-02405

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 17 maart 2015
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer C. Versluis, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 10 maart 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Punt 14 Participatiewet en de ontwikkelopgave bedrijfsvoering (2015-02412) door naar de
agendacommissie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwikkeltraject Projectmatig werken (2015-01605).
Besluit
1. De geactualiseerde ‘Ermelose manier van projectmatig werken’ (Handboek Projectmatig werken:
2015-01605, 15005733 ) vastgesteld.
2. Daarbij differentiatie in projectprocessen aan te brengen voor majeure-, afdelingoverstijgendeen afdelingsprojecten om beslissers beter in positie te brengen tijdens beslismomenten in
projecten.
3. De gemeenteraad te informeren over de differentiatie in projectprocessen en de daarbij horende
rollen, verantwoordelijkheden en beslismomenten.
4. Kennis genomen van het projectplan (2015-01602, 15007021).
Afdeling ONT
Onderwerp
Principe medewerking toestaan kinderdagverblijf Buitenbrinkweg 77 (2015-02089).
Besluit
1. Kennis genomen van het verzoek voor het toestaan van een kinderdagverblijf aan de
Buitenbrinkweg 77.
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om een kinderdagverblijf toe te staan op
de het perceel Buitenbrinkweg 77 onder bepaalde voorwaarden.
3. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
De Driehoek: initiatief Fokko Kortlanglaan 122 en 124 (2015-02496).
Besluit
1. Ingestemd met de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het initiatief voor de
herontwikkeling van de percelen Fokko Kortlanglaan 122 en 124.
2. De initiatiefnemer door middel van een brief (15010766) op de hoogte te stellen van uw besluit
en ze uit te nodigen een aangepast plan voor te leggen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgangsrapportage Programma Sociaal Domein Q3 en Q4 2014 (2014-12462).
Besluit
1. Kennis genomen van de voortgangsrapportage van het Programma Sociaal Domein over het
derde en vierde kwartaal van 2014
2. De Raadsbrief Voortgang Programma Sociaal Domein aan te bieden aan de raad
Afdeling R&B
Onderwerp
Organisatie viering 40 jarig bestaan Calluna in 2015 (2015-01610).
Besluit
De viering van het 40 jarig bestaan van Calluna in te vullen met de activiteiten zoals deze zijn
voorgesteld in de bijlage (15010265).
Portefeuillehouder bespreekt programma-inhoud.
Afdeling R&B
Onderwerp
Handhavend optreden Eendenparkweg 6 (2014-11443).
Besluit
Handhavend op te treden tegen het strijdige gebruik of laten gebruiken van drie loodsen op het
perceel Eendenparkweg 6.
Afdeling PZ
Onderwerp
Telgterweg 3 (De Telgterpoort) (2015-01023).
Besluit
1. Kennis genomen van de wijziging in het woonprogramma van “De Telgterpoort”.
2. Deze wijziging in het woonprogramma (huur/koop) te accepteren.
3. De procedure voor een hogere (geluid)grenswaarde voor 7 appartementen en zorgfuncties in
“De Telgterpoort” aan de Telgterweg 3 te Ermelo te voeren.

Vastgesteld in de collegevergadering van 24 maart 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
C. Versluis,
A.A.J. Baars,
plv. secretaris,
burgemeester,

